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RESUMO

As tecnologias quando utilizadas de forma responsável e educativa tende a favorecer consideravelmente ao
processo ensino e aprendizagem, pois veio contribuir na inovação da prática docente no contexto da sala de
aula. Neste artigo, tem-se como objetivo refletir sobre as possibilidades e limites da prática docente da Escola
Estadual Almeida Cavalcanti frente ao uso das tecnologias de forma educativa, por meio da análise de
reflexão de um estudo de caso sobre a prática docente em meio aos recursos tecnológicos. Na primeira parte
será feita uma abordagem sobre o uso da tecnologia de forma educativa. Logo depois, tecem-se reflexões
sobre os resultados encontrados: possibilidades e limites da prática docente tendo como suporte as
tecnologias e, por fim se faz as considerações sobre a temática.
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ABSTRACT

Technologies when used responsibly and educational way tends to favor considerably to the teaching and
learning because it came contribute in the innovation of teaching practice in the context of the classroom. In
this paper, we aims to reflect on the possibilities and limits of the State School Almeida Cavalcanti towards
the use of educational technologies shape teaching practice, by analyzing the reflection of a case study on
teaching practice among the resources technological. In the first part of an approach to the use of technology
in an educational manner will be taken. Soon after, weave themselves reflections on the results: possibilities
and limitations of teaching practice being supported technologies and ultimately becomes the considerations
on the subject.
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1 INTRODUÇÃO
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Pensar a escola hoje é ser remetido a vê-la dentro de um processo de informações acelerado trazido pelas
tecnologias, que se diga de tecnologias que estão ao alcance de todos.

A sociedade vive em constante transformação, tanto no âmbito do uso tecnológico, quanto no informacional,
caracterizada por mudanças de diferentes paradigmas e pelo uso das mais diversas fontes de informação e
comunicação. Essas transformações implicam alterações na maneira de pensar, agir e atuar na sociedade
emergente que, por sua vez, provocam significativas alterações no modo de vida da população.

Nesse contexto de acontecimentos, a escola também tem que acompanhar e se adaptar às transformações
que acontecem na sociedade emergente. Assim, a chegada das tecnologias no ambiente escolar pode ajudar
de forma significativa para a melhoria das condições do direito ao aprender através de recursos tecnológicos
que tornam a aprendizagem mais lúdica e concreta.

Para tanto, o docente necessita dominar informações pertinentes ao mundo digital. O domínio desse
conhecimento aplicado ao trabalho docente forja a pedagogia como um campo do ponto de vista científico,
em que se radica uma racionalidade que lhe é própria.

O professor, como sujeito do saber, é mediado pelo diálogo da relação entre ele, o educando e o saber de
formação ali posto em intenção, como escreveu Paulo Freire (2002, p. 25), “ensinar não é transferir
conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção ou sua construção”.

É importante, entretanto, a discussão entre os conhecimentos que estão dentro e fora da escola,
principalmente a postura adotada pela escola e alunos frente às informações proporcionadas pelas tecnologias
que muitas vezes se não forem bem discutidas poderá produzir efeitos negativos para o processo de educação
escolar.

Vislumbra-se daí que é na prática escolar, que se constitui espaço onde afloram problemas e dificuldades
onde se experimentam, constroem e reconstroem metodologias e onde se produzem alternativas para
contornar os víeis surgidos na vivencia diária da sala de aula.

Com isso, a prática do professor requer saberes específicos à profissão em virtude da especificidade da ação a
ser desenvolvida. Portanto, a aula exige habilidades e conhecimentos específicos para que o professor
assimile a natureza da prática docente, refletindo sobre ela e sobre a problemática que lhe é inerente, por
isso deve preocupar-se com sua atualização nas tecnologias para que possa direcionar as atividades em sala
de aula, já que muitos alunos dispõem de acesso rápido a informação.

A partir dessas compreensões é que se julga importante questionar: Quais as possibilidades e limites do uso
das tecnologias de forma educativa na prática docente no contexto da sala de aula?

Centrado nas ações de reflexões sobre o uso das tecnologias de forma educativa em sala de aula, esse
trabalho busca o sentido e o significado dessas tecnologias, a partir de como se materializam o desejo e a
necessidade de utilização das mesmas, visando atingir os objetivos escolares.

Neste artigo, objetiva-se refletir sobre as possibilidades e limites da prática docente frente ao uso das
tecnologias de forma educativa, por meio de um estudo de caso desenvolvido na Escola Estadual Almeida
Cavalcanti, especificamente no 9º Ano, B, do turno vespertino. Assim, por considerar os objetivos e as
especificidades de pesquisa, a abordagem utilizada foi a qualitativa, de cunho descritivo e analítico.

A construção da pesquisa deu-se em três fases: a primeira compreendeu o levantamento de informações em
busca de dados sobre a temática através de artigos científicos, periódicos, teses, dissertação, livros e
revistas. A segunda fase compreendeu a análise dos dados e aprofundamento dos estudos. A terceira fase
consistiu na observação da prática dos professores em sala de aula e na difusão de resultados da pesquisa. O
universo da pesquisa contou com nove professores. Para coleta de dados foram feitas anotações durante as
observações em sala de aula e aplicados questionários com os professores pesquisados. Assim, a coleta de
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dados deu-se através da observação direta sobre o objeto estudado. A observação direta dá ao pesquisador a
oportunidade de registrar os acontecimentos em tempo real e de retratar o contexto de como aconteceram às
aulas. Após as leituras dos materiais foram feitos fichamentos para então elaboração do artigo.

Então, com o intuito de construir uma tessitura que gere interesse pelo tema abordado e facilidades de
compreensão ao que se propõe neste estudo é que se encontra o presente trabalho dividido em duas partes,
pontuadas de forma a representarem diálogos com teóricos que versam sobre o assunto, com a nítida
intenção de contextualizar o processo ensino-aprendizagem escolar tendo como aliado as novas tecnologias.

Para isso, na primeira parte será feita uma abordagem sobre o uso da tecnologia de forma educativa:
desafios e suas implicações. Por fim, tecem-se reflexões partindo dos resultados encontrados e sobre as
possibilidades e limites da prática docente tendo como suporte as tecnologias.

2 O USO DA TECNOLOGIA DE FORMA EDUCATIVA: desafios e suas implicações na prática docente

A educação é um mecanismo poderoso de articulação das relações entre poder, conhecimento e tecnologias.
Por sua vez, na ação do professor na sala de aula e no uso que ele faz dos recursos tecnológicos que se
encontram à sua disposição, são definidas as relações entre conhecimento a ser ensinado, o poder do
professor e a forma de exploração das tecnologias disponíveis para garantir melhor aprendizagem pelos
alunos.

Compreende-se a relevância da tecnologia que segue a sociedade desde o início da civilização. Entretanto não
se pode deixar de lado a relevância também do conhecimento. Já descreve Almeida “a definição correta não é
achada somente ao final da investigação, mas também em seu início. Desde a projeção inicial até a
consequência final, o conhecimento é o espaço no qual a investigação ocorre” (2002, p.267).

Entretanto, é importante conhecer os melhoramentos ou não que essa ferramenta traz tanto para os alunos
como para os professores, para que não ocorra nas escolas o uso excessivo desses recursos e deixe de
empregar como ferramenta educativa capaz de proporcionar formas diferentes de estudar determinados
conteúdos.

No momento que se encontra nas escolas alunos indisciplinados, destruindo sua educação através da falta de
respeito pelos materiais que vem para a escola para auxiliar sua aprendizagem, pais que não acompanham o
aprendizado de seus filhos que delega responsabilidade exclusivamente ao professor é preciso um olhar
atencioso sobre o poder de transformação da tecnologia na educação escolar.

É a partir do investimento que se está fazendo para a educação de qualidade que a tecnologia chega cada vez
mais nos diversos ambientes com baixo custo e, isso faz com que todos tenham acesso a tecnologias.

De acordo com Barbosa (2003, p. 91):

O conceito habitual com que definimos “tecnologias” menciona-se às ferramentas
que auxiliam as pessoas a viverem melhor dentro de um determinado contexto social
e espaço-temporal. Destarte, as tecnologias seguem a vida dos homens e dos grupos
sociais desde o inicio da civilização.

O professor necessita estar informado e preparado para a realidade do mundo das tecnologias, e porque não
dizer, para o mundo da cultura digital, pois, os livros nos séculos passados prevaleciam como fundamental
ferramenta de ensino e aprendizagem, uma vez que não se tinha na sala de aula computadores acessíveis
para os alunos, bem como alunos com aparelhos de celulares ligados a rede de informação mundial e de
forma ágil. A tecnologia provoca a educação quando é empregada de forma responsável e, isso depende
também de orientações sobre a utilização de tais ferramentas.
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O professor não deixa de ter importância no desenvolvimento do seu papel como mediador da aprendizagem
devido à inserção das novas tecnologias no ambiente escolar, mas, ao contrário, pode passar a ser o
provocador principal dessa sociedade que utiliza cada vez mais essas novas tecnologias como recurso didático
promovendo o enriquecimento da prática educativa. Sendo assim, segundo Sacristán (1999, p. 89) “a prática
educativa não começa do zero: quem quiser modificá-la tem que apanhar o processo em andamento”, daí a
importância do professor manter-se atualizado sobre as tecnologias disponíveis na sociedade.

A renovação na prática docente pode se constatada, não pelo uso puro e simples desses recursos tecnológicos
em seu cotidiano, mas, a partir do momento em que esses equipamentos modifiquem de forma significativa o
olhar do professor diante de sua prática, suas concepções de educação, seus modelos de
ensino-aprendizagem que, para Sacristán (1999, p. 74) “o professor é responsável pela modelação da prática,
mas esta é a intersecção de diferentes contextos”.

Um dos grandes desafios que os professores enfrentam está na necessidade de saber lidar pedagogicamente
com alunos e situações extremas: dos alunos que já possuem conhecimentos avançados e acesso pleno às
últimas inovações tecnológicas aos que se encontram em exclusão tecnológica; das instituições de ensino
equipadas com as mais modernas tecnologias digitais aos espaços educacionais precários e com recurso
mínimo para o exercício da função docente. O desafio maior, no entanto, ainda se encontra na própria
formação profissional para enfrentar esses e tantos outros desafios que não foram superados durante sua
formação inicial e nem está sendo na continuada.

Segundo Kenski (2008, p. 45) “a maioria das tecnologias é utilizada como auxiliar no processo educativo”.
Não só o computador e a internet como outros recursos que foram introduzidos na prática do docente em sala
de aula movimentaram a educação e provocaram novas mediações entre a abordagem do professor, o
entendimento do docente e o conhecimento veiculado.

A utilização por parte do professor no trabalho em classe de tecnologias como ferramentas pedagógicas
favorece para a consolidação do processo de ensino-aprendizagem. Esses recursos se bem utilizados de forma
planejada provocam modificações nos comportamentos de professores e alunos, contribuindo de forma
significativa no aprofundamento do conteúdo estudado. Alava (2002, p. 65) “entende que a mudança
provocada pelo desenvolvimento da tecnologia educacional altera de forma profunda o modo como o aluno
aprende”.

Essa mudança só será possível se o educador se apropriar de tais recursos tecnológicos tornando-o
significativos e verdadeiramente importantes, entre tantas possibilidades, para modificação da prática em sala
de aula promovendo a dinamização do ensino e da aprendizagem, mas, não basta à utilização, é necessário
saber usar de forma pedagogicamente correta a tecnologia escolhida para alcançar o sucesso no
ensino-aprendizagem.

Para Moran “aprendemos melhor quando vivenciamos, experimentamos, sentimos” (MORAN, 2008, p. 23).
Quando esses conteúdos que são trabalhados na construção do conhecimento são atribuídos à necessidade de
aprender para podermos utilizá-los quando nos traz vantagens e significados. Segundo o mesmo autor
“aprendemos pelo interesse, pela necessidade”. (MORAN, 2008, p. 23)

O homem transita culturalmente mediado pelas tecnologias que lhe são contemporâneas. Elas transformam
sua maneira de pensar, sentir e agir. Essa é também a concepção de um grande escritor, Umberto Eco. Em
um artigo publicado no editorial do Jornal O Estado de S. Paulo, Eco ( 2003) diz:

Cada inovação tecnológica, cada passo adiante em direção ao progresso, sempre
produziu desemprego e essa história começou com os tecelões do século XVIII, que
quebravam as máquinas de tecer com medo de ficar sem trabalho. Imagino que o
advento dos táxis tenha arruinado os cocheiros. Quando eu era criança e íamos para
o campo, lembro-me de que o velho Pietro era chamado com sua carroça para levar
a minha família e as bagagens à estação. [...]. Hoje as coisas estão mais rápidas.
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O uso de forma educativa das tecnologias pode auxiliar os professores a transformar o isolamento, a
indiferença e a alienação com que costumeiramente os alunos frequentam as salas de aula, em interesse e
colaboração, por meio dos quais eles aprendam a aprender, a respeitar, a aceitar, a serem pessoas melhores
e cidadãos participativos.

A relação professor-aluno pode ser profundamente alterada pelo uso das tecnologias, em especial se estas
forem utilizadas intensamente e de forma educativa. Na solução de um problema, na realização de um
projeto, na coleta e análise de dados sobre um determinado assunto, o professor realiza um mergulho junto
com os alunos, para poder responder a suas dúvidas e questões.

Portanto, atualmente, o surgimento de um novo tipo de sociedade tecnológica é determinado principalmente
pelos avanços das tecnologias digitais de comunicação e informação e pela microeletrônica. Essas novas
tecnologias, assim consideradas em relação às tecnologias anteriormente existentes, quando disseminadas
socialmente, alteram as qualificações profissionais e a maneira como as pessoas vivem cotidianamente,
trabalham, informam-se e se comunicam com outras pessoas e com todo o mundo.

3 RESULTADOS ENCONTRADOS: reflexões sobre as possibilidades e limites da prática docente

Na atualidade nada garante o bom desempenho da prática docente se os professores não superarem as suas
crenças e se dedicarem ao ato pedagógico que leve o discente a experimentar outro comportamento diante
dos objetos de ensino. Essas crenças são adquiridas antes mesmo dessas pessoas se tornarem professores,
ainda como alunos. São visões pessoais, emocional e se articulam como um sistema hierárquico de filtragem
sobre o que é verdadeiro no ensino e na aprendizagem.

As convicções se fortalecem com o tempo, na medida em que as experiências se cristalizam daquilo que tem
bom êxito com frequência. Portanto, o professor, ao assumir a sala de aula, traz consigo elementos, onde cria
algo como condição de interferir na sua prática.

Bourdieu afirma que “os hábitos são princípios geradores de práticas distintos e distintivos” (BOURDIEU,
2007, p. 22) logo, compreende-se que existe subentendida na docência uma proporção silenciosa da ação
pedagógica.

Por vez, quando interrogam aos professores por que desenvolve sua prática dessa maneira e ao enfrentar
determinadas situações, agiram desta forma, geralmente a resposta está relacionada às crenças daquele
profissional, essa realidade segundo o autor citado acima, “constrói o espaço social, essa realidade invisível,
que não podemos mostrar nem tocar e que organiza as práticas e as representações dos agentes”
(BOURDIEU, 2007, p. 22). Por essa razão não é modificar o contexto da sala de aula quando o professor não
está aberto para inovações.

A reflexão sobre o trabalho desenvolvido na prática diária pelos professores possibilita a análise das
convicções profissionais dos docentes. Assim, define-se pela prática de ensino a identidade docente,
construída pelos objetivos educativos e pela autonomia profissional. Daí a importância do professor buscar
conhecimento teórico e prático sobre as tecnologias presentes no dia-a-dia da comunidade escolar.

Refletindo acerca dessa questão, Sacristán (1999, p 71) afirma que “... a prática educativa não é uma ação
que deriva um conhecimento prévio, como acontece com certas engenharias modernas, mas sim, uma
atividade que gera cultura intelectual em paralelo com sua existência”.

Nessa ótica, entende-se que o docente ao desenvolver sua prática pensa, reflete sobre seu trabalho e que, ao
confrontar com os problemas da sala de aula, busca utilizar-se dos conhecimentos adquiridos,
(re)elaborado-os de forma criativa, no enfrentamento dos problemas, que surgem na sala de aula e,
fundamentado em uma prática que tem apoio nas tecnologias esse trabalho surtirá mais efeitos e será mais
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fácil.

No decorrer da prática diária em sala de aula surgem vários problemas que poderão levar a reflexão docente
acerca do ato pedagógico, fazendo com que esses profissionais busquem alternativas para solucionar tais
problemas de modo a responder as exigências que essa prática lhe impõe.

Nesse aspecto, Sacristán (1999. p. 79) afirma que “o ofício de quem ensina, consiste basicamente na
disponibilidade e utilização, em determinadas situações, de esquemas práticos para conduzir a ação”. O autor
ressalta que na jornada escolar o professor necessita estar preparado para enfrentar determinadas situações
problemáticas, as quais demandam uma tomada de decisões, aguçando o desenvolvimento do pensamento e
da ação do docente sobre sua prática.

Como resultado, do estudo de caso, observou-se que de nove professores pesquisados, todos devidamente
habilitados para suas respectivas disciplinas, seis em seu planejamento de aula inserem o uso de tecnologias,
desde a TV, vídeo, aparelho de celular, impressos até o uso da internet. Enquanto que três apenas referencia
seu planejamento exclusivamente no livro didático.

Os professores que fazem uso de tecnologias em sala de aula afirmaram que a consolidação da aprendizagem
com apoio tecnológico dá-se de forma mais ágil e concreta por estar perto da realidade dos alunos. Afirmaram
ainda terem suas limitações frente a sua formação enquanto professores, porém não podem fechar os olhos
para a necessidade de incorporar o uso de ferramentas tecnológicas em suas práticas de ensino. Assim,
acreditam no potencial das tecnologias quando usadas de forma planejada e responsável em sala de aula e
até mesmo fora dela, desde que bem orientada.

Durante a observação, in lócus, observou-se que as aulas desses professores aconteciam de forma interativa
e participativa em relação às aulas dos outros professores que não fazem uso de tecnologias em sua prática
docente. Percebia-se então, o envolvimento do aluno com o objeto em estudo.

Ainda em conversa com a Coordenadora Pedagógica da escola, constatou-se que os alunos apresentam
maiores dificuldades nas disciplinas em que os professores encontram-se estagnados e fechados para o novo,
para o desconhecido. Frisou: isso não quer dizer que temos sucesso total nas disciplinas ministradas pelos
professores que fazem uso da tecnologia como ferramenta pedagógica, mais é um sinal para avançarmos
cada vez mais na busca de novos conhecimentos e sensibilizarmos aos demais para fazer uso de tais
ferramentas.

Frente ao exposto, a utilização das tecnologias de forma educativa numa dimensão ampliada poderá romper
com o hermetismo institucional escolar, tornando a escola mais sensível aos eventos em constante mutação
que ocorrem na sociedade, estabelecendo uma ponte entre as relações ensino-aprendizagem que se
processam no espaço escolar e no convívio social, tendo como substrato a tecnologia. Para isso, as
tecnologias devem operar mudanças nas relações de poder instituídas nos ambientes escolares e precisam de
planejamento adequado para que produza bons resultados.

4 CONSIDERAÇÕES

A prática docente e a utilização dos recursos tecnológicos, conforme a análise feita requer que os professores
estejam preparados com saberes específicos à profissão em virtude da necessidade de aplicarem esses
saberes em sua prática diária para o bom desenvolvimento de seu fazer pedagógico.

Assim, o trabalho desenvolvido pelo professor em sala de aula prever habilidades e conhecimentos específicos
para que, o docente tenha condições de desenvolver uma prática adequada às exigências apresentadas no
decorrer do exercício de suas funções, para isso, faz-se necessário, compreender que a prática docente deve
fundamentar-se na construção da atitude reflexiva, abrindo assim o caminho ao docente a análise e revisão
da prática pedagógica e de construção de esquemas teóricos e práticos a serem aplicadas em sua sala de aula

13/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/reflexoes_sobre_as_possibilidades_e_limites_da_pratica_docente_da.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.6-8,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



e que oportunize aos alunos a aprenderem em diversos espaços além dos muros da escola.

As compreensões de professores e alunos sobre as razões e objetivos da utilização das tecnologias de forma
educativa no processo ensino-aprendizagem, são frutos de um pensar coletivo que tem nessas tecnologias ou
seus agentes organizadores. Esse pensar coletivo é resultante da ação e, consequentemente influência de
agentes, tais como: as relações informais, a mídia e a internet.

Portanto, a escola não se acaba por conta das tecnologias. As tecnologias são oportunidades aproveitadas
pela escola para impulsionar a educação, de acordo com as necessidades sociais de cada época. As
oportunidades postas pelas tecnologias à escola lhe garantirá sua função como espaço em que ocorrem as
interações entre todos os componentes do processo educativo.
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